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Ostrov Kypr, kde se podle Homéra zrodila z mořské pěny
bohyně lásky a krásy Afrodita, se nachází v severovýchodní části
Středozemního moře a má velice příjemné klima s průměrnými
denními teplotami neklesajícími ani v nejstudenějším
měsíci – lednu – pod 15 °C. Obklopeny plážemi a průzračným
mořem přecházejí ostrovní údolí v centrální pohoří Troodos,
jehož nejvyšší vrchol Mount Olympos měří 1 952 m n.m.
Lidé na Kypru jsou dobrosrdeční, laskaví a pohostinní.

Kypr

NIKÓSIE
Pafos

Larnaka
Limassol

Protaras
Agia Napa

Pro ty, kteří hledají během dovolené i kulturní vyžití, je Kypr
plný muzeí a historických památek od antických vykopávek
po malované byzantské kostely a křižácké hrady. Hlavním městem
je Nikósie, město rozdělené stejně jako celý ostrov mezi „řeckou“
a „tureckou“ část. Další větší města jsou Limassol a Larnaka
na jižním pobřeží. Mezi nimi v horách leží klášter Stavrovouni,
nejstarší klášter na Kypru založený r. 327, který uchovává třísku
z Kristova kříže. Doporučujeme navštívit Pafos v západní části
ostrova, který je zapsán do Seznamu kulturních památek UNESCO.
Proč na Kypr:
• možnost příjemné mimosezonní dovolené na Kypru
• více než 300 slunečných dnů v roce a minimální množství srážek
• nádherné pláže i hory, kosmopolitní města i idylické vesničky
• bohatá historie, která zanechala na malé ploše velké
množství památek
• minimální kriminalita
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Ve víru zábavy

Asterias Hotel

N

a snad nejkrásnějším východním pobřeží
ostrova se skví Agia Napa a Protaras,
živá letoviska jako stvořená pro ideální
plážovou dovolenou. Nejoblíbenější Agia Napa
je plná restaurací, diskoték, typických taveren
s místní kuchyní, obchodů a možností vodních
sportů. Nachází se cca 40 km od letiště v Larnace, transfer po dálnici činí cca 45 min. Pozůs-

tatkem původní rybářské vesnice je půvabný
klášter v centru. Rozhodně se zde nebudete
nudit! Menší obdobou Agia Napy, od které se
nachází jen cca 6 km (cca 15 min. autobusem)
je Protaras. Naleznete zde známou širokou pláž
Fig Tree Bay s jemným světlým pískem a mnoho menších zálivových pláží, restaurace, bary,
obchůdky.

Něco o zdejších plážích:
• moře na Kypru patří k nejčistším
a nejteplejším ve Středomoří
• mnoho zdejších pláží bylo
oceněno pro svou kvalitu tzv.
modrou vlajkou
• všechny pláže jsu veřejné vč.
pláží u hotelů
• lze si na nich pronajmut za cca
8 Eur sestavu 2 lehátek a slunečník

Výběr hotelů z naší nabídky:
1

1
2
3
4
5

2

Agia Napa / Asterias Hotel ****
Agia Napa / Melissi Hotel ****
Agia Napa / So White Suites *****
Protaras / The Golden Coast Beach Hotel ****
Protaras / Capo Bay ****+

3

4

v klidnější části letoviska na nádherné pláži
oblíbený hotel v centru letoviska
nový boutique resort v minimalistickém stylu
ideální k rodinné plážové dovolené
doporučujeme pro náročné klienty

5

Více nabídek na
www.blueskytravel.cz
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KYPR

Když máte zájem ostrov lépe poznat

K

do by chtěl svou dovolenou strávit akivnějším způsobem, cestovat po ostrově
a poznávat památky, měl by si zvolit
pro svůj pobyt některé z letovisek na jižním či
západním pobřeží ostrova. Do Larnaky přilétají
na mezinárodní letiště návštěvníci Kypru. Přímo
v centru naleznete známou Palmovou promenádu, kostel s hrobem sv. Lazara, tureckou pevnost či vykopávky starověkého Kitia. Do Nikósie
a Agia Napy odtud jezdí pravidelně turistické
autobusy. Cca hodinu od Limassolu se nachází
moderní Limassol s velkým přístavem, odkud

vyplouvají i lodě na plavby do Egypta, na Rhodos či do Libanonu. V malebném starém centru
se nachází středověký hrad. Dlouhá přímořská
promenáda plná zeleně a míst k odpočinku přechází v několikakilometrovou turistickou zónu
s hotely, restauracemi a obchody. V neposlední
řadě si můžete vybrat pro svu dovolenou Pafos,
velice příjemné a půvabné městečko plné
památek, obchodů, restaurací, barů a taveren.
Naleznete ho cca 1,5 h jízdy z letiště v Larnace.
Převažují zde menší kamenité pláže, v blízkosti
jsou golfová hřiště.

Oblíbené organizované výlety:
• pohoří Troodos vč. návštěvy
kláštera Kykkos, který vlastní
ikonu Panny Marie malovanou
apoštolem Lukášem
• severní „turecká“ část ostrova –
Famagusta a Kyrenie
• starověký Kypr – vykopávky
v Kourionu a Pafosu

Výběr hotelů z naší nabídky:
1

1
2
3
4
5

2

Larnaka / Flamingo Hotel ***
Larnaka / Louis Princess Beach ****
Limassol / St. Raphael Resort *****
Limassol / Londa Hotel *****
Pafos / Elysium *****

3

4

výhodná cena i poloha
oblíbený all inclusive resort
skvělý tip pro rodinnu dovolenou s all inclusive
stylový boutique hotel pro nejnáročnější klientelu
luxusní resort v rozlehlé zahradě v blízkosti historických vykopávek

5

Více nabídek na
www.blueskytravel.cz

